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א
פון
6שמשון הערש טייטעלבוים
א) איך האב געדארפט פארן קיין וויליאמסבורג ,איך האב געטראכט צו לאזן די
קאר אין קרית יואל ,און פון דארט פארן מיט די באס קיין וויליאמסבורג ,איך קום
אן צום באס סטאפ זעה איך די באס הייבט שוין אן אוועק פארן ,איך האב אנגעהויבן
ווייזן מיט דעם דרייווער מיט די הענט ער זאל ווארטן אויף מיר ,און שטילערהייט
האב איך געבעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל באמערקן ווי איך ווייז אים מיט די
הענט ,שכח אייבערשטער ער האט באמערקט ווי איך ווייז אים און ער האט זיך
אפגעשטעלט ספעציעל פאר מיר.
ב) איך האב זייער שטארק געוואלט קויפן א געוויסע מתנה פאר מיין ווייב,
פארגאנגענעם שבת פרשת בהעלותך האב איך מיך נאכאמאל דערמאנט פון דעם
און איך האב נאכאמאל געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל עס קענען קויפן פאר
איר ,יענעם מוצאי שבת קלאפט אריין ביי מיר אינדערהיים א גאסט וואס איז
איינגעשטאנען ביי מיר א צייט צוריק ,און ער האלט א מתנה אין די האנט ,וואס מיינט
איר וואס האט ער געברענגט? יא גוט צוגעטראפן ,טאקע דאס וואס איך האב געבעטן
דעם אייבערשטן אז איך וויל אזוי שטארק קויפן פאר מיין ווייב!
6רפאל פירסט
איך האב זיך אהער געצויגן אין שטעטל פאר אפאר וואכן צוריק ,די קאר וואס
איך האב געהאט ביז היינט איז געווען פון די ארבעט וואו איך האב געארבעט פארן
זיך אהערציען אין שטעטל ,אזוי אז איך האב מיך געטראפן אן א קאר .אין שטאט אז
מען האט נישט קיין קאר איז נישט אזוי שווער ,אבער אין שטעטל ווען פון איין פלאץ
ביזן צווייטן איז נישט אזוי נאנט קען מען ממש נישט אן א קאר ,איך האב אנגעהויבן
בעטן דעם אייבערשטן יעדן טאג "הייליגער באשעפער העלף מיר איך זאל האבן א
פיינעם קאר ,א גרויסע קאר וואס האט גענוג פלאץ פאר די גאנצע משפחה" ,עס האט
נישט אויסגעזעהן אז דאס גייט אזוי שנעל געשעהן צוליב פארשידענע סיבות וואס
האט זיך געמאכט ,אבער איך האב ווייטער יעדן טאג געבעטן דעם אייבערשטן אויף
דעם.
ביז איין שיינעם טאג איז די ישועה אנגעקומען ,איך האב געטראפן א וועג וויאזוי
איך קען יא האבן א קאר ,איך האב אריינגעגעבן אלע דאקומענטן פאר די קאמפאני
און ביז א קורצע צייט איז עס צוריק געקומען אז זיי קענען מיר פארקויפן די קאר וואס
איך האב געדארפט ,שכח הייליגע באשעפער!

סימן טוב ומזל טוב

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר

מרדכי אהרן היילפרין נ"י וזוגתו פערל תחי'

צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב
דער אייבערשטער זאל העלפן אין זכות פון העלפן אזוי געטריי די מוסדות זאלן
זיי זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע קינדער געזונטערהייט.

מען גרייט זיך צום זוממער סעזאן אין שטעטל
אזוי ווי אלע יארן פארט דער ראש ישיבה שליט"א ארויס מיט
די בחורים אין קעמפ צו וויילן אויף די זומער וואכן ,ווייט אוועק פון
די שטאט ,וואו מען קען זיין אפגעזונדערט פון די שטאט'ישע גאסן,
און זיך קונה זיין אסאך גוטע זאכן בתורה ותפילה.
דאס יאר איז געפלאנט אז דער ראש ישיבה שליט"א מיט די
בחורי הישיבה וועלן זיך אויפהאלטן זוממער אין שטעטל אזוי
ווי דעם פארגאנגענעם יאר ,דאס איז א ספעציעלע זכיה פאר די
איינוואוינער פונעם שטעטל ,וואס קענען מיטהאלטן פונדערנאנט
די שיעורים און תפלות פונעם ראש ישיבה שליט"א ,בפרט ווען
מען קענען האבן די זכיה מיטצוהאלטן דעם שיעור התחזקות וואס
דער ראש ישיבה שליט"א לערנט פאר יעדע נאכט ,וואס דעמאלטס
קומען אויך צו פארן אידן פון נאנט און ווייט ,צו הערן אביסל
ווארימע ווערטער און זיך דערכאפן דאס הארץ ,און זיך דערמאנען
א קוק צו טון אויפן הימל ,און געדענקען אז דער באשעפער פירט די
וועלט וויאזוי ער וויל ,און וואס מ'דארף ווענדט מען זיך נאר צו אים.
די זומער וואכן זענען די בעסטע הכנה צו די הייליגע טעג ,מען
פארברענגט אין קעמפ נאר מיט די ביימער און הימל און מיט'ן
אייבערשטן ,עס איז גארנישט דא פאר די אויגן ,נאר חומש ,משניות
און גמרא ,און מיט דעם טוט מען מאכן די ריכטיגע הכנה צו ראש
השנה ,וואס איז שוין אט אט דא.
די בחורי ישיבה קטנה פון שטעטל און פון וויליאמסבורג
וועלן פארברענגן די זוממער טעג אין א קעמפ וואס איז ספעציעל
אפגעדונגען געווארן פאר די חשובע בחורים ,וואס דאס וועט זיכער
זיין גאר א גרויסע תועלת פאר די חשובע בחורים ,וואס וועלן מיט'ן
אייבערשטענ'ס הילף אריינכאפן אסאך תורה  -פרקים משניות און
בלעטער גמרא ,און אזוי אויך אלע גוטע מדות ומעשים טובים וואס
די חשובע מגידי שיעורים שליט"א לייגן אריין אין זיי.
מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט דער זומער אויך זיין א גרויסע
סוקסעס אזוי ווי אין די פארגאנגענע יארן ,מען וועט זיך אנשעפן
פילע הויפענעס מיט תורה ויראת שמים.

א וועלט פון חיזוק קאמפיין תשפ"א
גאר שטארק איז אריינגעקומען די צדקות פון די איינוואוינער
פון שטעטל פונעם היי יעריגן קאמפיין "א וועלט פון חיזוק" ,עס
דערקענט זיך די הכרת הטוב וואס די משפחות אין שטעטל האבן
צום ראש ישיבה שליט"א ,וואס האט אויפגעשטעלט דעם הייליג'ן
שטעטל ,מיט דעם איינעם ציל אז מיר זאלן האבן א ווינקל וואו מען
קען אויפציען ערליכע אידישע דורות אן די שמוציגע גאסן וואס
איז היינט דא ליידער ,די קינדער ווערן אויפגעצויגן הייליג מיט א
שטארקע אמונה אינעם אייבערשטן ,די משפחות לעבן פרייליך און
צופרידן ,מען דארף נישט גארנישט  -נאר דעם אייבערשטן.
יעצט אז מען האט געקענט אריינברענגן א שטיקל הכנסה פאר
די קהלה וועט זיך עס זיכער דערקענען אין אלע הינזיכטן ,מען וועט
מרחיב זיין גבולי הקדושה אויף א שטארקערע פארנעם ווי ביז
היינט .דאס וואס מען זעהט יעצט איז נאר א קליינע פארצענט וואס
עס קומט נאך אין די ציקופנט ,די תלמוד תורה און די סקול וועט גאר
בקרוב דארפן האבן נאך א בנין ,כדי צו קענען ארייננעמען די פרישע
קינדער וואס קומען צו יעדע פאר וואכן ,בתי מדרשים ווערן געבויט
איינס נאכן צווייטן ,שטחים ווערן אפגעקויפט פאר די מוסדות צו
בויען פרישע בנינים פאר אלע נצרכים וואס וועט נאר אויספעלן גאר
בקרוב פארן ציבור.
דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל אלץ קענען האבן די
זכיה ארויסצוהעלפן דעם הייליגן רבינ'ס מוסדות ,פון וואו עס קומט
ארויס חיזוק פאר די גאנצע וועלט.

א בריוו

ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום א' ַּפ ְר ַׁשת ֻח ַּקת ,ד' ַּתמּוזְׁ ,שנַ ת
תשע"ט לִ ְפ ָרט ָק ָטן
לְ ָכבֹוד  ...נֵ רֹו יָ ִאיר.
יסל ָוואס טּוט זִ יְך ַּביי אּונְ ז
ער ֵציילְ ן ַא ִּב ְ
ִאיְך ִוויל ִדיר ֶד ְ
עווען ַּביי אּונְ ז
ארגַ אנְ גֶ ענֶ עם ַׁש ָּבת ִאיז גֶ ֶ
עמּפ; ֶדעם ַפ ְ
ִאין ֶק ְ
קּומען ִמיר זִ יְך צּוזַ אם ַאלֶ ע
אכ ְטס ֶ
ייטאג צּו נַ ְ
ייער ֵׁשייןְ ,פ ַר ָ
זֵ ֶ
קֹודם זִ ינְ גְ ט ֶמען זְ ִמירֹות לְ ָכבֹוד ַׁש ָּבת
חּורים אּון יּונְ גֶ עלַ ייטֶ ,
ָּב ִ
יּבּוריםִ .מיר
יטן ֶר ִּבינְ 'ס ִד ִ
אכ ֶדעם זֶ ענֶ ען ִמיר זִ יְך ְמ ַחזֵ ק ִמ ְ
אּון נָ ְ
קֹורח ָוואס ָהאט
ֹלקת פּון ַ
עדט פּון ִדי ַמ ֲח ֶ
ער ְ
אּבן ַא ַסאְך גֶ ֶ
ָה ְ
אּבן
קֹורח ַו ֲע ָדתֹו ָה ְ
עק ִריגְ ט אֹויף מ ֶֹׁשה ַר ֵּבינּו אּון ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהןַ ,
גֶ ְ
ער ְׁש ְטן ֶווען ֶמען
ייּב ְ
עהאלְ ְטן ַאז ֶמען ֶקען נָ אר ִדינֶ ען ֶדעם ֵא ֶ
גֶ ַ
ִאיז ּכּולֹו ְּת ֵכלֶ ת ָא ֶדער ֶווען ֶמען ָהאט ַא ַּביִ ת ָמלֵ א ְס ָפ ִרים ַא
אכט פּון מ ֶֹׁשה
עמ ְ
גַ אנְ ֶצע ְׁשטּוּב ִמיט ְס ָפ ִריםֶ ,ער ָהאט חֹוזֶ ק גֶ ַ
ַר ֵּבינּו ָוואס זָ אגְ ט ַאז ֶמען זָ אל לֵ ייגְ ן ֵאיין ֶּבענְ ְדל פּון ְּת ֵכלֶ ת אּון
ָדאס ִאיז גֶ ענּוג.
מֹוה ָרא"ׁש זָ אגְ ט ַאז ֶדער ְּפגַ ם פּון ק ַֹרח ָוואס ֶער ָהאט
ֲ
עוואלְ ט ְמ ַב ֵּטל זַ יין
יׁשט גֶ ָ
עק ִריגְ ט אֹויף מ ֶֹׁשה ַר ֵּבינּו אּון זִ יְך נִ ְ
גֶ ְ
אר ְׁש ֵטיין
עקענְ ט ַפ ְ
יׁשט גֶ ֶ
עווען ַווייל ֶער ָהאט נִ ְ
צּו ִאים ִאיז גֶ ֶ
רּוחנִ ּיּות זָ אל זַ יין ִאין גַ ְׁש ִמיּות אּון גַ ְׁש ִמיּות ִאין
ִווי ֶקען זַ יין ַאז ָ
(ּת ִהלִ ים קו ,טז)"ַ :ויְ ַקנְ אּו לְ מ ֶֹשׁה
רּוחנִ ּיּותַ ,אזֹוי ִווי ֶעס ְׁש ֵטייט ְ
ָ
אר ְׁש ֵטיין
עקענְ ט ַפ ְ
יׁשט גֶ ֶ
אּבן נִ ְ
ַב ַּמ ֲּחנֶ ה לְ ַא ֲהרֹן ְקדֹוׁש ה'" ,זֵ יי ָה ְ
רּופט ָאן
ּתֹורה ְ
ִווי ַאזֹוי ֶעס ֶקען זַ יין ַאז מ ֶֹׁשה ַר ֵּבינּו ֶוועם ִדי ָ
ויׁשן
יידט זִ יְך ַארּום ְצ ִו ְ
ֹלקים" ְ -ד ֵר ְ
"איׁש ָה ֱא ִ
ְ(ד ָב ִרים לג ,א)ִ :
ויׁשן ֵאיינֶ ער
אכן ָׁשלֹום ְצ ִו ְ
עפ ִטיגְ ט צּו ַמ ְ
אׁש ְ
ֶמענְ ְט ְׁשןֶ ,ער ִאיז ַּב ֶ
(ׁשמֹות יט ,יד)"ַ :ו ֵי ֶרד מ ֶֹשׁה
וייטןַ ,אזֹוי ִווי ֶעס ְׁש ֵטייט ְ
ִאינֶ עם ְצ ֵו ְ
ער ְׁש ְטן
ייּב ְ
ארג ַּביים ֵא ֶ
אֹויפ'ן ַּב ְ
ְ
ִמן ָה ָהר ֶאל ָה ָעם"ָ ,אט ִאיז ֶער
(ׁשמֹות
ויׁשן ֶדעם עֹולָ םַ ,אזֹוי ִווי ֶעס ְׁש ֵטייט ְ
אּון ָאט ִאיז ֶער ְצ ִו ְ
שּפֹט ֶאת ָה ָעם ַויַ ֲעמֹד ָה ָעם
יח ,יג)"ַ :ויְ ִהי ִמ ָמ ֳח ָרת ַויֵ ֶּשׁב מ ֶֹשׁה לִ ְ ׁ
ַעל מ ֶֹשׁה ִמן ַהּב ֶֹקר ַעד ָה ָע ֶרב"; אּון ָדאס זֶ עלְ ֶּבע ִמיט ַא ֲהרֹן
ויׁשן
אכן ָׁשלֹום ְצ ִו ְ
יט'ן ַמ ְ
עפ ִטיגְ ט ִמ ְ
אׁש ְ
עווען ַּב ֶ
ַהּכ ֵֹהןֶ ,ער ִאיז גֶ ֶ
ארף ֶמען
אכט ָׁשלֹום ַּביִ ת ַד ְ
ַמאן אּון ַווייּב אּון ֶווען ֶמען ַמ ְ
אכן ְוכּו' ,אּון ָאט ִאיז ֶער
עדן ָּכל ִמינֵ י זַ ְ
אּפלָ אזְ ן ְוכּו' ֶר ְ
זִ יְך ַא ָר ְ
קֹודׁש ַה ֳּק ָד ִׁשים ְוכּו'; ָדאס ִאיז
"קדֹוׁש ה'" ֶ -ער גֵ ייט ַא ַריין ִאין ֶ
ְ
אר ְׁש ֵטיין ִווי
עקענְ ט ַפ ְ
יׁשט גֶ ֶ
עווען ק ַֹרח'ס ָטעּותֶ ,ער ָהאט נִ ְ
גֶ ֶ
אמען.
ָדאס גֵ ייט צּוזַ ֶ
ויסט ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער יִ ְׂש ַמח מ ֶֹׁשה זְ כּותֹו
או ְ
ֶעס ִאיז ַּב ִ
ער ֵציילְ ט ַאלֶ ע זַ יינֶ ע
יָ גֵ ן ָעלֵ ינּו ָהאט ַּביי ַא גֶ עלֶ עגְ נְ ֵהייט ֶד ְ
ייענְ ִדיג ַּביים
עדענְ ְקט זִ יְך זַ ֶ
ּגִ לְ ּגּולִ יםֵ ,איינֶ ע פּון זֵ יי ִ -ווי ֶער גֶ ֶ
יטב לֶ ב
יקל ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער יֵ ֶ
דֹור ַה ִּמ ְד ָּברָ ,האט ִאים זַ יין ֵאיינִ ְ
עווען
יסטּו גֶ ֶ
יידעִ ,מיט ֶוועם ִּב ְ
עפ ֶרעגְ ט" :זֵ ֶ
זְ כּותֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינּו גֶ ְ
עׁש ַטאנֶ ען
"איְך ִּבין גֶ ְ
ערטִ :
עענְ ְט ֶפ ְ
ֹלקת?" ָהאט ֶער גֶ ֶ
ַּביי ִדי ַמ ֲח ֶ
עפ ֶרעגְ ט:
וידער גֶ ְ
יטב לֶ ב ִו ֶ
ִאין ֶדער זַ ייט"ָ ,האט ִאים ֶדער יֵ ֶ
עׁש ַטאנֶ ען ִמיט מ ֶֹׁשה
יׁשט גֶ ְ
יסט נִ ְ
ִ"ווי ַאזֹוי ֶקען ָדאס זַ יין ,דּו ִּב ְ

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א

יׁשט
ערט" :דּו ֶקענְ ְסט זִ יְך נִ ְ
עענְ ְט ֶפ ְ
ַר ֵּבינּו?!" ָהאט ֶער ִאים גֶ ֶ
עהאט
עווען; ק ַֹרח ָהאט גֶ ַ
אר ְׁש ֶטעלְ ן ִווי גְ רֹויס ֶדער נִ ָסיֹון ִאיז גֶ ֶ
ָפ ְ
עווען
ִמיט זִ יְך ַאלֶ ע ֶר ִּבי'ס ִמיט ַאלֶ ע ֵׁשיינֶ ע ִא ְידןֶ ,עס ִאיז גֶ ֶ
ויסן ָוואס ֶמען ָהאט צּו טּוןַ ,ווייל ק ַֹרח ָהאט
ייער ְׁש ֶווער צּו ִו ְ
זֵ ֶ
עֹובד ה'ָ ,א ֶּבער ֶּב ֱא ֶמת ִאיז ֶער
עׁש ֶטעלְ ט ִווי ַאן ֵ
זִ יְך ַא ֶהער גֶ ְ
יקֹורסַ ,אזֹוי ִווי ֲח ָכ ֵמינּו זִ ְכרֹונָ ם לִ ְב ָר ָכה זָ אגְ ן
עווען ַאן ַא ִּפ ֶ
גֶ ֶ
רּוׁשלְ ִמי ַסנְ ֶה ְד ִריןַ ,דף נ' :).ק ַֹרח ִמין ָהיָ ה'".
(עיֵ ין יְ ַ
ַ
עמּפ,
ייּבן ָוואס טּוט זִ יְך ָדא ִאין ֶק ְ
ִאיְך ֶוועל ִדיר נָ אְך ְׁש ַר ְ
עצט ִמיט ַמיינֶ ע ִקינְ ֶדער ִווי
יסל ָטרּוד יֶ ְ
ָא ֶּבער ִאיְך ִּבין ַא ִּב ְ
ער ְׁש ְטנְ 'ס
ייּב ְ
יט'ן ֵא ֶ
קּומען ִמ ְ
לַ אנְ ג ַמיין ַווייּב ִּת ְחיֶ ' ֶוועט ַא ֵהיים ֶ
יּפּורי ַמ ֲע ִׂשיֹותַ ,מ ֲעשה
(ס ֵ
ִהילְ ףָ .דא ִאיז ַמ ָמׁש ִווי ֶדער ֶר ִּבי זָ אגְ ט ִ
אכט ֵפיינֶ ע ַמ ֲא ָכלִ ים";
ייער ְּב ֶרענְ ט אּון ֶדער ָקאְך ָק ְ
"דער ֵפ ֶ
יב)ֶ :
אכט
ערנֶ ען ְּב ַה ְת ָמ ָדה ַר ָּבהֶ ,מען ַמ ְ
חּורים אּון יּונְ גֶ עלַ ייט לֶ ְ
ָּב ִ
עדן
קּורב יֶ ְ
וערן ְמ ָ
ּתֹורה ,אֹויְך ֶו ְ
יּומים ְּב ָכל ֶחלְ ֵקי ַה ָ
עדן ָטאג ִס ִ
יֶ ְ
יׁשע ַחיּות זִ יְך
קּומען ִמיט ַא ְפ ִר ֶ
קּור ִבים ,זֵ יי ֶ
יׁשע ְמ ָ
ָטאג ְפ ִר ֶ
יט'ן ֶר ִּבינְ 'ס ֵעצֹות.
ְמ ַחיֶ ' זַ יין ִמ ְ
עווען ַא ְּפלַ אץ
אּבן ִמיר ְמיַ ֵּסד גֶ ֶ
עמּפ ָה ְ
יידל ֶק ְ
אֹויְך ִאין ֵמ ְ
ארט
אכן ָד ְ
ַפאר ִדי ּכֹולֵ ל יּונְ גֶ עלַ ייטִ ,איְך ָהאף ְּב ָקרֹוב צּו ַמ ְ
ַא ֲחנֻ ַּכת ַה ַּביִ ת ַפאר ִדי ַּתלְ ִמ ִידים ְּכ ֵדי צּו ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִדי ּכֹולֵ ל
ערנֶ ען
ייסט לֶ ְ
ער ֵצייגְ ן ָוואס ֵה ְ
יּב ְ
יּונְ גֶ עלַ ייטַ .אז דּו ִווילְ ְסט זִ יְך ִא ֶ
ועסטּו זֶ ען ִמיט ַדיינֶ ע
יּבער ַא ִהיןֶ ,ו ְ
ּתֹורה ְּב ַה ְת ָמ ָדה ַכאּפ זִ יְך ַא ִר ֶ
ָ
ערנְ ט ֶמען ֶדעם
יטאג לֶ ְ
אר ִמ ָ
ערנְ טַ .פ ְ
ייסיג ֶמען לֶ ְ
אֹויגְ ן ִווי ְפלַ ִ
עצט
ערנְ ט ֶמען יֶ ְ
אכ ֶדעם ְּב ֶמ ֶׁשְך ֶדעם ָטאג לֶ ְ
ְּבלַ אט גְ ָמ ָרא ,נָ ְ
ערנְ ט ֶמען ֲהלָ כֹות ָט ֲה ָרהִ .איְך
יטאג לֶ ְ
אכ ִמ ָ
ֲהלָ כֹות ַׁש ָּבת אּון נָ ְ
ארט,
ייען ַא ַריין ָד ְ
יסן פּון ֶמענְ ְט ְׁשן ָוואס גֵ ֶ
ַּבאקּום ְּכ ֵס ֶדר גְ ִר ְ
א'דיגֶ ע ַה ְת ָמ ַדת
מֹור ִ
ערנְ ט ִמיט ַא ָ
זֵ יי זָ אגְ ן ֶּפה ֶא ָחד ַאז ֶמען לֶ ְ
ּתֹורה.
ַה ָ
אט ִׁשיג ְׁש ַרייּב ִמיר ִּב ְכ ַתב
ערן פּון ִדיר; ָכ ְ
וארט צּו ֶה ְ
ִאיך ַו ְ
ייער צּו
אכ ְסט אּון פּון ַדיין ִמ ְׁש ָּפ ָחהִ ,איְך ֶּבענְ ק זֵ ֶ
ָוואס דּו ַמ ְ
אכן פּון ִדיר.
ערן ֵׁשיינֶ ע זַ ְ
ֶה ְ
גּוטן ָטאג.
ַא ְ

דער הייליגע רבי געזאגט :מען דארף נישט ביים לערנען ,נאר.

וועלכע פון די פיר
תירוצים זענען
ריכטיג?

ח דות
אפטיילונג

א) אביסל פארשטיין
ב) לערנען אביסל

ג) זאגן די ווערטער
ד) לערנען שנעל

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז הבחור שמעון ראטה נ"י
ישיבה קטנה היכל הקודש וויליאמסבורג
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161
ענטפערס פון פאריגע וואך

ביים וועם איך נעם געב איך.
"א וועלט פון חיזוק"
טוט זיך ספעציעל באדאנקן פאר אלע
חשובע איינוואוינער פון

קרית ברסלב ליבערטי

פארן זיך אנשטרענגן און אריינברענגן גאר
גרויסע נאמבערס פארן היי יעריגן קאמפיין.
דער אייבערשטער זאל יעדן באצאלן מיט אלעם גוטס.
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